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JEDNACÍ ŘÁD
meziresortní komise VODA–SUCHO
Článek 1
Úvodní ustanovení
Meziresortní komise VODA-SUCHO (dále jen Komise) je v souladu s Memorandem
o spolupráci zřízena pro účely řešení otázek týkajících se problematiky sucha, nedostatku
vody a dalších extrémních hydrologických jevů v souvislosti s probíhající změnou klimatu
napříč dotčenými orgány státní správy a dalšími institucemi. Hlavním cílem Komise
je koordinace prací při implementaci a vyhodnocování opatření navržených v Koncepci
ochrany před následky sucha pro území České republiky (dále jen Koncepce), schválené
usnesením vlády č. 528 ze dne 24. července 2017.

Článek 2
Postavení a jmenování členů komise
1)

Komise je meziresortní expertní koordinační a poradní orgán, zřízený při Ministerstvu
zemědělství a Ministerstvu životního prostředí, s účastí rozhodujících hospodářských
a ekonomických resortů – Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra,
Ministerstva dopravy, Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva
pro místní rozvoj – a dalších dotčených orgánů státní správy a institucí.

2)

Cílem činnosti Komise je sledovat řešení problematiky sucha, nedostatku vody a dalších
extrémních hydrologických jevů mezi gesčně odpovědnými resorty. Dále je cílem
Komise monitorovat realizaci jednotlivých opatření v rámci Koncepce, dohlížet nad jejich
plněním a

vyhodnocovat

efektivitu těchto opatření, zaujímat expertní stanoviska

k návrhům realizace jednotlivých opatření a iniciovat návrhy dalších opatření podle
aktuálních informací či na základě nových vědeckých poznatků. Komise zaujímá
stanoviska ke strategickým a koncepčním dokumentům týkajících se problematiky

sucha, nedostatku vody a dalších extrémních hydrologických jevů v souvislosti
s probíhající

změnou

klimatu

připravovaných

na

úrovni

zastoupených

resortů

a ke konkrétním záměrům mající nadregionální význam.
3)

Komise je tvořena výkonným výborem a poradním orgánem. Členy výkonného výboru
tvoří převážně zástupci gesčně odpovědných orgánů státní správy a dalších dotčených
institucí (max. dva zástupci za subjekt), členy poradního orgánu tvoří zástupci resortů,
odborných organizací a institucí, zabývající se problematikou hydrologických extrémů,
včetně organizací a profesních sdružení, které mohou být těmito jevy dotčeny.

4)

Členy výkonného výboru a poradního orgánu Komise jmenují a odvolávají ministři
zemědělství a životního prostředí na základě nominací dotčených orgánů státní správy
a dalších institucí.

5)

Komise má dva spolupředsedy, kteří jsou jmenováni ministry zemědělství a životního
prostředí. Chod běžné agendy Komise zajišťují dva tajemníci, jmenovaní na základě
návrhu předsedů.
Článek 3
Jednání komise

1)

Jednání výkonného výboru i poradního orgánu Komise svolávají a řídí spolupředsedové
Komise. V případě nepřítomnosti obou spolupředsedů řídí jednání Komise jimi určený
jiný člen výkonného výboru Komise.

2)

V případě omluvené nepřítomnosti člena Komise může tento zplnomocnit svého
jmenovaného zástupce pro dané jednání, včetně hlasovacího práva.

3)

Výkonný výbor Komise se schází podle potřeby, zpravidla však 2× ročně. Pozvánku
a program jednání obdrží členové výkonného výboru minimálně 3 týdny před jejím
jednáním.

4)

Spolupředsedové Komise mohou na žádost výkonného výboru svolat prostřednictvím
tajemníků Komise jednání poradního orgánu Komise za účelem spolupráce při řešení
konkrétních problémů tak, aby byla zajištěna kontinuita odborného stanoviska
a následného rozhodovacího procesu. Jednání poradního orgánu se mohou účastnit
členové výkonného výboru Komise.

5)

Z rozhodnutí spolupředsedů Komise mohou být na jednání výkonného výboru
a poradního orgánu Komise přizváni externí odborníci k řešení konkrétní problematiky.

6)

Stanoviska Komise jsou přijímána usneseními, která jsou předávána na vědomí
příslušným ministrům k informaci. Členové výkonného výboru Komise přijímají návrhy
usnesení hlasováním aklamací. Při rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko spolupředsedů,
pokud není shodné, o usnesení se na základě navazující diskuse (případně v
pozměněném znění) hlasuje znovu.

7)

Z jednání výkonného výboru Komise se pořizuje písemný záznam, kde jsou uvedeny
veškeré zásadní okolnosti z jednání, stanoviska členů výkonného výboru a dalších
doporučení, včetně presenční listiny. Záznam je předán členům výkonného výboru
k připomínkám a po jeho schválení zaslán ministrům zemědělství a životního prostředí
a zároveň archivován tajemníky Komise.

8)

9)

Do konce každého kalendářního roku členové výkonného výboru Komise sestavují
a schvalují poziční zprávu o pokroku, která je předkládána pro informaci ministrům
dotčených resortů v lednu následujícího roku.
Výzkumné zprávy, zápisy z jednání Komise a jiné dokumenty vzniklé v rámci činnosti
Komise jsou průběžně zveřejňovány na webu: www.suchovkrajine.cz
Článek 4
Závěrečná ustanovení

1)

Veškeré změny a doplňky Jednacího řádu Komise musí být vyhotoveny v písemné
formě jako dodatek Jednacího řádu Komise a schváleny ministry zemědělství a životního
prostředí.

2)

Jednací řád Komise nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ministrů zemědělství
a životního prostředí.

3)

Tímto Jednacím řádem se nahrazuje Jednací řád komise č.j.: 70252/2014-MZE-11105
a č.j.: 79113/ENV/14 ze dne 16. 2. 2015.

V Praze dne......................

V Praze dne......................

--------------------------------------

--------------------------------------

Ing. Jiří Milek

Mgr. Richard Brabec

ministr zemědělství

ministr životního prostředí

